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BESTYRELSESMØDE 
 

 

MØDE INFORMATION 

TID/STED Fredag d. 17. juni 2022  

Bestyrelsesmøde kl. 16.00-18.00  

Middag 18.00-19.30 

Oplæg til Mikrointernat 19.45-21.00 

 

DELTAGERE Henrik (formand), Halfdan, Christian, Sandra, Dea, Lasse Nadia, Charlotte, 

Anne-Sofie (referent), 

TILHØRERE Ulf, Laura, Kathrine, Mikkel, Eva, Kimberley, Britta, Marie Laure 

AFBUD Mads, Marc, Anh-Nhi, 

 

DAGSORDEN 
TID  BESKRIVELSE BILAG 

BESTYRELSESMØDE KL. 16.00 -18.00  

Pkt 1 

16.00 

– 

16.10 

Praktiske formalia:  

• Valg af ordstyrer (Ulf) og referent (Anne-Sofie) 

• Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

• Godkendelse af referat (28/4– se bilag) 

Ingen kommentarer 

 Referat eftersendes 

Pkt. 2 

16.10 

–

16.30 

Status og orientering fra forretningsudvalget og formanden:  

• Forskning uden mure. Referat (Christian Skjærbæk) 

Initiativ fra København. Undersøgelse af om, der var 

grundlag for at lave et forskningssamarbejde nationalt. Der 

var ikke enighed om, hvordan det skulle struktureres. 

• Funktionsbeskrivelse for sekretær 

Evaluering om tiden rækker til alle opgaver, eller om der 

skal flere opgaver på. Drøftes igen om 6 måneder, hvor der 

følges op på, hvor lang tid, der bruges på opgaverne. 

• Kassereren (Nadia) 

Nadia og Gerhardt har først fået talt sammen i går. Pt. Har 

ingen af de to adgang til banken. Nadia har alle bilag. 

Henrik har adgang, og betaler indtil videre regningerne 

indtil der skabt kontoadgang for Nadia og Anne-Sofie. 

 

 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse 

Dansk Selskab for 

Akutmedicin 

c/o Sekretær for afdelingsledelsen 
Anne-Sofie Pii, FAM Odense 

Kløvervænget 25,indg. 63-65 

5000 Odense C 
 

Telefon:+45 29880610 

Web: akutmedicin.org 
E-mail: kontakt@akutmedicin.org 

CVR nr  3195 4053                                         
Bank – Lægernes Pensionsbank                 

Reg/Konto nr – 6771-6214017 
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• Uddannelsesudvalget (Marc) 

Der arbejdes på, at udvalget bliver mere aktivt. Der 

forventes mere aktivitet efter sommerferien 

• Arbejdsmiljøudvalget (Dea) 

Der kommer en workshop, som alle ledende overlæger 

inviteres til efter sommerferien. Der skabes samarbejde 

med FAS og YL for at få indflydelse på 

overenskomstforhandlinger. Der arbejdes med emnet i 

morgen (18/6-22). Der er stor interesse for området 

generelt og stor interesse for at deltage i arbejdsgruppen.  

• Ny hjemmeside (Lasse og Henrik) 

Gennemgang af to forslag til hjemmesidedesign.  

Diskussion om video eller still billede på forsiden. Flere 

giver udtryk for, at det er vigtigt at kunne genkende logoet. 

Farverne fra logoet må gerne integreres yderligere. 

Stemning for de bløde kanter. Gerne lidt bevægelse på 

forsiden, men ikke nødvendigvis en video. 

• Mailsystem (Microsoft 365; Lasse) 

Der oprettes mails til alle bestyrelsesmedlemmer 

Pkt. 3 

16.30-

16.45 

Evaluering af årsmødet 

Der er stemning for at afholde mødet på Trinity igen til næste år. 

Resten drøftes senere 

 

Erfaringer fra Årsmødet 

Pkt. 4 

16.45-

17.00 

Input til SST-mødet d. 22. juni 2022. 

  Henrik og Charlotte deltager 

Der er behov for bredere kompetencer i alle specialer, så der skal 

være opmærksomhed på, at den brede uddannelsesforpligtelse ikke 

kommer til at ligge hos akutafdelingerne. Akutmedicin er ikke 

inviteret, men Henrik og Charlotte deltager. Mødet er en 

præsentation af SST’s arbejde, så det er vigtigt at høre, hvilken vej 

vinden blæser. Christian advarer om, at vi skal passe på, at vi ikke 

lader os opfatte som intern medicinere. Akutmedicineren stabiliserer 

patienten, hvorefter medicinerne kan overtage behandlingen. 

Volumenmæssigt fylder kirurgien mest i akutmodtagelserne. 

Arbejde i retning af at KBU læger ikke skal være i front, med 

mindre der er mange ressourcer til supervision. SST skal holdes op 

på speciallæger i front og der skal stræbes efter det. KBU læger skal 

måske ikke være i akutafdelinger og i hvert fald ikke som første del 

i deres uddannelse, da patientkategorien kræver erfaring og måske 

også skræmmer mange væk fra specialet, hvis akutmedicin er det 

første de møder som nyuddannede læger. Indflydelse i LVS. Det 

overvejes at selskabet sender et brev til SST.  

Kronik; ugeskrift for 

læger 

https://ugeskriftet.dk/nyhe

d/den-brede-speciallaege-

er-pa-vej 

https://www.sst.dk/da/A

rrangementer/2022/Kon

ference-om-fremtidens-

sundhedsvaesen-og-den-

laegelige-

videreuddannelse 

https://ugeskriftet.dk/nyhed/den-brede-speciallaege-er-pa-vej
https://ugeskriftet.dk/nyhed/den-brede-speciallaege-er-pa-vej
https://ugeskriftet.dk/nyhed/den-brede-speciallaege-er-pa-vej
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Pkt. 5 

17.00-

17.10 

Planlægning af møder i det kommende bestyrelsesår 

(Beslutningspunkt) 

Antallet og fordelingen af bestyrelsesmøder og placering drøftes og 

besluttes. Fysisk og virtuelt.  FU lægger op til yderligere et fysisk 

møde og at øvrige ekstra møder afholdes virtuelt. Vi tager 

udgangspunkt i årshjulet i bestyrelseshåndbogen. 

FU lægger op til, at møderne ligger den første onsdag i måneden. 

Der er opbakning til et fysisk møde mere og flere virtuelle møder. 

FU melder datoer ud inden for kort tid.  

 

Pkt. 6 

17.10-

17.25 

Interessekonflikter med DASAIM? (Lasse Paludan Bentsen) 

o  Lægevagt, Claus-Henrik Rasmussens Akutlæge Bil.  

RSD har fået en klage fra DASAIM. Region 

Syddanmark har svaret og bakket op om 

forsøgsordningen med lægebilen, da der ikke er 

interessekonflikt med de opgaver, DASAIMs 

medlemmer beskæftiger sig med.  

o Brug af propofol i skadestuen  

o Intermediære afsnit 

DASEM arbejder for at fastholde et samarbejde med DASAIM og 

hele tiden have patientens bedste for øje. Undervejs skal kvaliteten 

være i orden, og der skal dokumenteres grundigt. Anæstesiologerne 

har den største magt inden for hospitalsspecialerne, og det skal der 

være opmærksomhed på i forbindelse med fordeling af 

uddannelsesstillinger. Det giver mening for patienterne at 

akutmedicinerne ser patienterne præhospitalt, men der er ikke 

personale til, at akutmedicinerne i første omgang byder ind på den 

præhospitale indsats. I de fleste andre lande er størstedelen af læger 

i det præhospitale akutmedicinere. Den udkørende funktion kan 

bruges i rekrutteringsøjemed. Ved udkørende funktion skal der være 

opmærksomhed på ikke at tage praktiserende lægers arbejde. 

DASEM bør lave et holdningspapir vedr. det præhospitale 

akutmedicin. Akutmedicinere skal ikke byde ind på subakutte 

præhospitale patienter.  

 

Referat fra DASAIMs 

bestyrelsesmøde d. 21. 

april  

http://www.dasaim.dk/wp

-

content/uploads/2022/05/

DASAIM-

bestyrelsesm%C3%B8de-

april-22_Referat.pdf 

Pkt. 7  

17.25-

17.45 

Arbejdsgruppe til EM Day 2023? 

Ulf, Lasse, Nadia. Nadia kalder ind.  
 

Pkt. 8 

17.45-

18.00 

Henvendelse fra specialerådet i Region Midt vedr. 

repræsentation i styregruppen for RKKP Akutdatabasen 

Der er ikke indflydelse på strukturen, da det er en Regional 

konstruktion. Annmarie Lassen er formand. Der findes et 

rammepapir for styregruppen (vedlagt). Der er stor indflydelse fra 

DASEM’s side på sammensætningen. Bestyrelsen ser ingen grund 

til at henvende sig til styregruppen. DASEM har fuld tillid til 

formanden. Halfdan udarbejder et svar til specialerådet i Region 

Midt og sender det til Henrik 

Henvendelse 
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Pkt. P Evt.  

• Henvendelse vedr. et geriatrisk forskningsprojekt med en 

video med der præsenterer akut medicinering af ældre.  

Der mangler en retningslinje for, hvad selskabet skal 

facilitere og videreformidle. Forslag om, at henvendelse fra 

andre specialer går gennem professorerne. Drøftes på et 

senere bestyrelsesmøde. Videoen sendes til Mikkel. Det 

foreslås at DASEMs forskningsudvalg skal genoplives. Tages 

til efterretning. 

• Planlægning af workshop i oktober om arbejdsmiljø 

• Ultralyd 

Der planlægges en Ultralydsfestival d. 23. marts. Må gerne 

bringes ud til afdelingerne.   

• Dansk tidsskrift for akutmedicin 

Der mangler en lægelige redaktør. Der opfordres til, at en 

yngre læge med forskningserfaring fra en anden region end 

Midt, rekrutteres. YDAM vil gerne distribuere blandt 

medlemmer.  

 

 

 

 


